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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ 
  

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  
 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  (Θέση Πρώτου Διορισμού) 
(Εναλλάξιμη θέση) 
 

Εγκεκριμένη  Μισθοδοτική Κλίμακα: 
Α8: €24.500, €25.697, €26.894, €28.091, €29.288, €30.485, €31.682, €32.879, 
€34.076, €35.273, €36.470, €37.667, A10: €34.284, €35.923, €37.562, €39.201, 
€40.840, €42.479, €44.118, €45.757, €47.396 A11: €40.525, €42.164, €43.803, 
€45.442, €47.081, €48.720, €50.359, €51.998, €53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες) 
 
Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί 
με Νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το 
ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
Υπό την εποπτεία του/της προϊστάμενου/νης της Οργανωτικής Οντότητας: 
 
1. Συμβάλλει στην επίτευξη της αποστολής του Πανεπιστημίου μέσω της 

συνεισφοράς του/της στην εκτέλεση των βασικών λειτουργιών και ενεργειών 
της Οντότητας στην οποία υπάγεται και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του/της. 

 
2. Συμβάλλει στην επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων του Πανεπιστημίου μέσω 

της συνεισφοράς του/της στην επίτευξη του Επιχειρησιακού Πλάνου της 
Οργανωτικής Οντότητας που τοποθετείται. 
 

3. Συμβάλλει στην ετοιμασία των απαιτούμενων πρωτοκόλλων εργασίας σε 
σχέση με την εφαρμογή της Νοσηλευτικής, καθώς και τον καθορισμό και τον 
έλεγχο των προτύπων ποιότητάς της.   
 

4. Μεριμνά για την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Νομοθεσίας και υποβάλλει εισηγήσεις για την 
αναθεώρησή της. 
 

5. Παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες σε προσωπικό, φοιτητές και επισκέπτες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 

6. Διοργανώνει μαθήματα Πρώτων Βοηθειών. 
 

7. Συνοδεύει αθλητικές αποστολές του Πανεπιστημίου Κύπρου εντός και εκτός 
έδρας ή / και στο εξωτερικό.   
 

8. Τηρεί μητρώα περιστατικών υγείας. 
 

9. Διευθετεί εμβολιασμό προσωπικού και φοιτητών όπου είναι αναγκαίο. 
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10. Διαχειρίζεται κουτιά πρώτων βοηθειών. 

 
11. Συνοδεύει ασθενείς όπου κρίνεται αναγκαίο σε κρατικά και άλλα νοσηλευτήρια. 

 
12. Διαχειρίζεται περιστατικά Φοιτητών και προσωπικού με προβλήματα υγείας. 

 
 

13. Συμβάλλει στη διοργάνωση αιμοδοσιών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 

14. Διεξάγει έρευνες και τηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα καθήκοντα του / 
της. 
 

15. Τηρεί τα αρχεία των Κέντρων Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 

16. Παρέχει νοσηλευτική υποστήριξη στις Τελετές Αποφοίτησης, σε εκδηλώσεις και 
αιμοδοσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε τυχόν άλλες δραστηριότητες του 
Πανεπιστημίου όπου αλλού του/της ζητηθούν. 
 

17. Προβαίνει στην ετοιμασία άρθρων σε θέματα υγείας για ενημέρωση της 
πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω των μέσων προβολής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 
 

18. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του / της ανατεθούν.  
 

Περιγραφή Εργασίας δυνατό να καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης. 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

 
2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε Κλάδο ή/και Κλάδους 

της Νοσηλευτικής σε ειδικότητα που θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της 
θέσης. 
 

3. Εγγεγραμμένος/νη Νοσηλευτής/τρια Γενικής ή Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής βάσει 
των διατάξεων του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου. 

 
4. Διετής τουλάχιστον πείρα στη Νοσηλευτική ή / και στη Νοσηλευτική Διοίκηση 

θα αποτελεί πλεονέκτημα. 
 
5. Κατοχή Πιστοποιητικού (BLS) Βασική Υποστήριξη Ζωής - Αυτοματοποιημένη 

Εξωτερική Απινίδωση θα αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

6. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
(α) Η πλήρωση της θέσης γίνεται με βάση τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 Ν.(6(I)/98) και 
οποιοδήποτε Νόμο τον τροποποιεί. 

 
(β) Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει 

ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με 
τα καθήκοντά της. 

 
(γ) Ο/Η κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να 

εργάζεται με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 
(δ) Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιαδήποτε οργανωτική 

οντότητα του Πανεπιστημίου. 
 
(ε) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή / και αντιστοιχίας των τίτλων 
σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 
(Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ.). 

 
 
 
 
Το παρόν  Σχέδιο Υπηρεσίας εγκρίθηκε κατά την Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού αρ.07//2021/ΕΠΚ (23/03/2021) 

 


